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Raamweg 47 Den Haag 
Pootbus 20304 
2500 EH Den Haag 
Telefoon 070.76 99 11 
Doorkiesnummer 070-
Telex31152 

A. Aanll8g Turbe Conoui-Generael taRotterdam op 21·7·1882. 
(Claim: 'RBd Armenion Army'} 

Toedracht: 

Op woensdag 21-7-1982, omstreeks 08.53 uur werd op de 
• kruising tuaoen de Eendrachtswag en de Wastersingel te 

Rotterdam, een mislukte aanslag gepleegd op de 
Consul-Generaal van Turkije, de heer • 

• De Consul-Generaal was op weg van zijn woning naar het 
consulaat in een beveiligde auto van de gemeentepolitie 
Rotterdam. Voor de auto waarin de consul zat, reed een 
verkenningsauto, terwijl achter de auto van de consul een 
beveiligde auto reed met medewarkers van het Bureau 
Opsporing en Aanhouding van de gameantepolitie Rotterdam. 
Op genoemde kruising werd de gepantserde auto van de 
Consul-Generaal van twee kanten beschoten en verscheldene 
keren getroffen, zonder gevolgen voor de inzittenden. Ook do 
gepantserde volgauto werd beschoten. 
na vier daders vluchtten In een goudkleurige Volkswagen, type 
:70 voorzien van het Nederlandse kenteken 41-55-XU, 

achtervolgd door de volgauto. De achtervolging eindigde 
omdat de vier daders hun auto tot stilstand brachten en te voet 
verder vluchtten. De bemanning van de volgauto hield één 
dader van de aanslag aan. 
In de achtergableven Volkawagen werden twee automatische 
wapens en twee pistolen aangetroffen. 

Claim: 

De aanslag werd op 21-7-1982, omstreeks 01.30 uur (Nederlandse 
tijd} in Beiroet door een Engels sprekende man telefonisch bij 
• Aaaociatad Preaa' geclaimd. 
De man zei langzaam met zwaar accent in het Engels: 
'Thls is the Armenian Red Army. We wamed the Dutch 
Government to safeguard the life of our member. 
We claim the responsibillty for the act 
Armenian Red Army.' 
In antwoord op vragen antwoordde de man dat hij doelde op 
de aanslag In Rotterdam op de Turkse consul 

Verder deelde hij mee dat de genoemde groepering geen 
banden heeft inet A.S.A.LA. of welte andere Armeenee 
organisatie dan ook. 
Ook bij AFP ta Belroet werd de aanolag geclaimd. 

Dader: 

~ Jaargang, oktober 11182. nr. 10 
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De aangehouden verdachie is genaamd: 
, houder van het Turkse 

paopoort nr. TR-C 964938-48. Uit het onderzoek bleek dat hij op 
4 juli 1982 in Rotterdam arriveerde, aldaar in drie hotals heeft 
verbleven en vanuit Rotterdam onder andere een bezoek bracht 
aan DEN HAAG, DELFT en AMSTERDAM. 

Wapens: 

De volgende wapens werden aangetroffen: 
1. Volautomatisch pistool-mitrailleur, kaliber 9mm, parabellum, 
merk MAT eerienr. D 28313 met lege patroonhouder nummer 
5698 en gevulde patroonhouder nummer 5702; (foto 1} 
2. Volautomatisch pistool-mitrailleur, kaliber 9 mm parabellum, 
merk Uniled Defence gun U.D. Model42 met opschrifl'; Unitod 
Delenee Supply Corporation New Haven Connectlcut. 
Serienummer: 13222 (op zijkant loop} en serienummer 13234 
(aan onderzijde wapen, net voor de kolf); (foto 2} 
3. Semi-automalioch pistool merk Colt M 1911A1, kaliber .45 
(11,43 mm}, serienummer 1815502; en(foto3} 
4. Semi-automatisch pistool, merk onbekend. kaliber 7.85 mm, 
vermoedelijk geproduceerd In de Franse of Spaanse pyrenae6n. 
Merk en serienummer waarschijnlijk verwijderd. 
Op de loop is het getal 15 Ingeslagen. 
De trekker, houderpal en veiligheidspal zijn niet In originele 
staat. Deze zijn op opvallende wijze ingekerfd, kennelijk voor 
betere grip. (foto 4/ 

Vluchtauto: 

Door de daders werd als vluchtauto een pareonenauto van het 
mark VW, type K 70 gebruikt. 
De autowas voorzien van het kantekan 41-55-XU. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kenteken inderdaad is 
afgegeven voor do betreffende auto. 
DeK 70 werd n.a.v. een advertentie in de 'Haagsche Courenr 
door twee personen bij een autohendelaar te Den Haag gekocht. 
Bij het overschrijven van hat kentakenbewljo werd door één van 
de bultenlanders een Frans rijbewijs en een Franse carte 
d'identitll t.n.v. getoond. 
Door de behandelende lokanista van het PTT -kantoor waar het 
kentakenbewijs werd overgeschreven op de naam werd 
het nummer van het Franse identiteitsbewijs genoteerd: 
43 78 70. 
Tot nu toe is de persoon niet geldentlflceerd. 
Het onderzoek naar de mede-daders wordt nog voortgezet. 
(Dossier 6.0/20/ 
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B. Allntnolfen van een geimprovl-rd explosief voor de 
Ingang ven het Koeweitsa conouteet te 'o-Gravenhage op 
17-4-1982 (zie ook J8T 82-D6, 8nl. onder I en J8T 82·7, 8nl. 
onder BIJ 

Naar aanleiding van de aangetroffen geïmproviseerde bom 
voor de ingang van het Koeweitse Consulaat te 's-Gravenhage 
op 174-1982, werd de gedemonteerde bom voor onderzoek 
aangeboden aan het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk en 
aan de zusterdienst bij het Bundeskriminalamt te Wiesbaden. 
Uit de onderzoeken is gebleken, dat de drie aangetroffen 
kriatallijne blokken, met een gl!lamenlijk gewicht van 2,915 kg, 
als hoofdcomponent (87%) uit pentriet bestaan, een bekende 
'high explosive' militaire springstof. Informatie heeft uitgewezen 
dat dit pentriet in deze samenstelling bij de Nederlandse 
Krijgsmacht en de Bundeswehr niet bekend is. Het BKA daalde 
tevens mede, dat men nog niet eerder met deze vorm van 
pentiet te maken heeft gehad. 
Voor zover te construeren zijn beide ontstekers in één der 
pentrietblokken tot ontbranding gekomen, dat wil zeggen dat 
het stukje vuurkoord in elk der hulsjes rustig is opgebrand. 
Pentriet is echter niet op deze wijze tot explosie te brengen. De 
beide gebruikte ontstekers worden gewoonlijk gebruikt om een 
vuurkoordreactie in te leiden, bijvoorbeeld voor het ontsteken ~ 
van een groot vuurwerk of eventueelals inleiding voor een 
vuurkoordslag pijpje. Om pentriet te doen exploderen is echter 
een slagpijpje noodzakelijk. 
De werking van de wekker als stroomonderbreker via het 
weksysteem bleek, na te zijn getest, geen storing op te leveren. 
Resumerend ken worden gesteld, dat de gehele constructie van 
springstof en ontsteking gezien de verkeerde inleidingspringstof 
(slagpijpje) als een ondeugdelijke bom moet worden beschouwd. 
(Dossier 19.0/20.41) 

11. Buitenland 

A. Arabioch terronoma 
1. ABnhouding met in zijn bezit 
springstof, op het vliegveld Fiumicino·Rome, d.d. 12-$-1982 
Bij de begage controle op het vliegveld Fiumicino-Rome werd 
op 12·8-1982 een koffer onderschept, waarin 1,8 kilogram 
springstof en diverse elektronische zendinstallaties waren 
verborgen. De koffer behoorde bij de bagage, die middels een 
lberia-vlucht, nr. 352, vanuit Madrid was vervoerd. 
De eigenaar van de koffer kon worden gearresteerd. In zijn bezit 
vond met de volgende identiteitspapieren: ( 
- een paspoort, afgagaven door het Iraanse Consulaat te 
Istanboel, t.n.v. 

nummer 982501; 
- een Saoedisch-Arabisch paspoort, uitgagevan t.n.v. 

- een internationaal rijbewijs, uitgegeven te Istanboel op 
4-12-1981, t.n.v. , nr. 384709. 
Tevens werd een landkaart van Noord-Frankrijk en een aantal 
rekeningen, aangetroffen die werden veiliggestald. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat zich in het 
verleden ook in HANNOVER, FRANKFURT, HAMBURG, 
MÜNCHEN, BELGRADO en ANKARA heeft opgehouden. 

(Dossier 27.0/48. I) 

2. Aanhouding van 
·in Finland (vervolg op J8T 8UJ5 Btl onder 8 4) 

Op 29-1-1982 werd in Helsinki de Iraakse staatsburger 
, dia in het 

bezit was van 10 kg springstof, aangehouden. 
Nader onderzoek wees uit dat de ware naam van de Irakees is: 

De arrestatie van genoemde Irakees bleek bij nader onderzoek 
verband te houden met de arrestaties van enige Irakezen op 
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E. PalestiJns terrorisme 

1. Aanhouding 
Btl, Cl} 

te Rome. (Zie 82-D8, 82-08), 11 

Hst onderzoek heeft de volgende feiten blootgelegd: 
- I is met gebruik van het Duitse paspoort op 
naam van op 16-6-1982 van Dameskus via Boekarest 
naar Rome gereisd. waar zij op 18-6-1982 aankwam en werd 
aangehouden. In~ heeft zij het vliegveld niet verlaten. 
- Tot nu toezijn er geen aanwijzingen diè een relatie tussen 

en I of een of andere terroristische groepering 
aantonen. 
- SprinQstoffen van hetzelfde soort als aangetroffen bij 

zijn ook in de volgende gevallen aangetroffen: 
- 21-4-1980 op de luchthaven Kloten te Zürich, toen de Duitse 
crimineel -- - JBen springlading aan 
boord van een voor vertrek gereed staand El-Al toestel wilde 
BRENGEN (ZIE J8T 80-06, 80-07en 80-09}. 
- 1-6-1980 in Wast-Berlijn, waar een diplomaat van de Iraakse 
ambassade te Oost-Berlijn, met een geprepareerde koffer een 
bomaanslag wilde plegen op Koerdische studenten. (Zie J8T 
80-09, Btl, Dl 

Relaties met de '/nternstionalen Fraktion der RevolutionBren 
Zeilen' 
Vastgestald is dat 

I was lid van de 'lnternationalen Fraktien der RZ'. 
Zij werd, waarschijnlijk samen met , bij de 
gezamenlijke actie met de PFLP in Entebbe/Oeganda (kaping 
van een Frsns vliegtuig} op 4-7-1976 gedood . 
(Zie J8T 82.()4 en 82-07}. 

• De Internetionalen Fraktion der RZ is een zelfstandige groepering, 
die behalve een historische oorsprong, niets gemeen heeft met 
de in West-Duitsland actieve Ravolutionära Zetten. Bij de tot nu 

• toe gepleegde acties, zoals b.v. de raketaanslag op een EI·AI 
toestel op de luchthaven Orly in 1975 en de overval op het 
OPEC-gebouw in Wenen eveneens in 1975, (zie J8T 82.()4}, gaat 
het vooral om ondersteuning van de PFLP. 
Door de manier waarop I te werk is gegaan en de 
gegevens die bij het onderzoek naar voren zijn gekomen, 
kunnen de volgende zaken met elkaar in varband wordan 
gebracht: 
- Aanhouding van en I 

op de luchthaven van Rome op 5-1-1982 (zie J8T82-02 
en 82-D3}. was o.a. in bezit van vuurleeorden en diverse 
valse papieren. Hij verklaarde lid te zijn van de PFLP. 
Beiden waren vanuit Belgrado per vliegtuig naar Rome gereisd. 
T Aanhouding 1 en op 16-2·1982 
te Parijs. Zij waren in het bezit van 5 kg. springstof. is 
lid van de PFLP, Koppis lid van de ln1ernationalen Fraktion der 
RZ. (Zie J8T 82.()4). De terrorist Carlos heeft in februari '82 in 
aan brief gericht aan de Franse regering de vrijlating geëist van 

en :. (zie J8T 82.()4}. 
Onderlinge samenhang wordt bevestigd door de volgende 
aanwijzingen: 
- Rome: aanhouding 'I en 
- In bezit van springstof: 
en 
- Reizen via Oostblok-landen: 
en 
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Uit wat tot nu toe bekend is geworden, mag worden 
geconcludeerd dat ook I behoorttot de International en 
Fraktion der Revolutionären Zeilen. 
(Dossier 21.0/54.51 

F. Bomaanslag op een Amerikaanse diplomast te Parijs, d.d. 
21-$-1982 (Claim: 'Gewapende Ubanese Revolutionaire Fractie'} 

Op zaterdag 21-8-1982. omstreeks12.30 uur, werd een lid van 
de explosieven opruimingadienst van de politie te Parijs 
gedood bij een poging een bom te demonteren. Een collega die 
hem hierbij behulpzaam was, raakte dusdanig gewond, dat 
beide benen en moesten armen Worden geamputeerd. 

De bom was gaplaatst onder de auto van de 55-jarige 
Amerikaanse diplomaat , welke voor zijn huis 
aan de Avenue de la Bourdonnais 52 was geparlceerd. 
ontsnapte maar net aan de aanslag, want op het moment dat 
hij met zijn auto wegreed, ontplofte de bom niet. Een 
voorbijganger zag het pakkat op straat liggen en 
waarschuwdedaarop de politie. De samenstalling van de bom 
en de omstandigheid waaronder de bom was geplaatst konden 
niet meer achterhaald worden. De aanslag aanvankelijk 
aanvaneklijk opgeëist door een persoon die zich uitgaf voor 

., de leider van de groepering Action Directe. 
Maar aan deze claim hechtten de Franse politie instanties niet 
zoveel waarde. 
Een anonieme telefonische melding van een man met een 
Arabisch accent, die zei namens Gewapende 'Gewapende 
Libanese Revolutionaire Fractie te spreken werd wel serieus 
genomen. Deze groepering pleegde eerder aanslagen op de 
adjunct-militair attaché van de Verenigde Staten, Kolonel 

, die tijdens het instappen in zijn auto voor 
zijn woning door een Arabisch uitziende man werd 
doodgeschoten, d.d. 18- I· 1982 (Zie JBT no. 82·2, 8tP G}on op 
de 2e secretaris van de lsraêlioche ambassade te Parijs. de 
diplomaat , die voor zijn woning door een 
jonge vrouw met een Arabisch uiterlijk werd doodgeschoten, 
d.d. 3-4-1982. (Zie J8T nr. 82-05, BH. C-21 

G. Bomsanslagen op bureaus van de Lulthansa en Air Fr snee 
te Liss•bon op 15-$-1982 

Op zondag 15-8-1982 ontploften in de kantoren van de Franse 
en Duitse luchtvaartmaatschappijen AirFranceen Lulthansa te 
Lissabon bommen met een hoogwaardige exploaiave lading. 
Vermoedelijk werd gebruik gemaakt van een industriële 
springstof of TNT. 
Het Portugese persbureau ANOP ontving op 19-8-1982, middels 
een telexbericht een claim van een tot dusverre nog niet eerder 
naar voren gekomen zionistische groepering. De telex was niet 
ondertekend. 
Als motivatie voor de beide bomaanslagen, gaf de onbekende 
groepering op, dat noch Frankrijk noch Duitsland in het 
Libanonconflict de zijde van lsraêl heeft gekozen. 
(dossier: 27.0/50.1) 

Rectificatie JBT 82· 7, Btl. C4 blz. 4 
Juiste zin moet zijn: 
Buiten de bestuurder bevond zich nog het echtpaar en 

in de auto. 
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Op 27 en 2&-&-1980 werden in de gevangenis van Keulen 
Ossendort gevangen zittende leden van do terrorlotlsche 
vereniging rond : (Deursche Aktiongruppen) 
gehoord i.v.m. eventuele verbanden tusaen de groep rond 

: en de aanslag op het olrtober-feeotte München. 
De verdachten en verklaarden dat 
een persoongenaamd (phon.),die in eengroot bosgebied 
in AmelinghausentUizen zou wonen, hen over wapendepots 
etc. had gesproken. 

.E zou het tweetal springstof hebben laten zifllln en ook 
hebben aangeboden. Bij een ander bezoek aan samen 
met : zou hebben trachten te 
interesaeren voor aanslagen op rechters, distrlchtshoofden, en 
een in aanbouw zijnde politieachooi in de buurt van Gorleben. 

:zou do voorstallen hebben afgewezen met de 
mededeling dat zijn plannen er in voorzagen bruggen op te 
blazen en zich te keren tegen inzetten van atoomenergie. 
In dit verband deelde mee dat hij personen opleidde in 
het omgaan met explosieven, maar dat deze menaan pas op 
zijn vroegst In de herhrt van 1980 zelfstandig d11armee zouden 
kunnen omgaan. 
__ _ .~was. gedurende de periode van 15-4--1981 tot 
14-10-1981 i.v.m. het weigeren om als getuige in het proces 
contra :op te treden, gedetineerd. Noo~ heeft hij over de 
zaak : verklaringen afgalagd. 

Ontdekking van wapendepot van Neo-Nazi's 
Op 26-1()...1981 ontdekte aan bosarbeider bijtoaval in de buurt 
van Oechtringen in de nabijheid van de woning van de als 
rechts-extremistlach bekend otaan de 

een munitie- en wapendepot. Ongeveer 40 centimeter 
onder het aardoppervlak waren vier munitiekillen met plastic 
vermoedelijk afkomstig van de 'Budeswehr' begraven. 
De kisten bevatten een grote hoeveelheid springstof en munitie. 
Bij huiszoeking in de woning van werden soortgelijke 
munitiekisten aangetroffen. 

: werd gearresteerd. 
Bij een nadere zoeking in het bosgabled in de buurt van de 
woning werden in de volgende dagen In totaal 35 depota met 
enorme hoeveelheden springstof, munitie, wapens en gifstoffen 
o.e. cvaankall. araenlcum en strychine ontdekt. 
Op 1-1 1-1981 ward dood in zijn cel in de gevangenis 
van Lüneburg aangetroffen. Hij had zich door middel van 
verhanging van het leven beroofd. Even voor zijn dood 
had hij aanwijzingen gageven die leidden to1 het vinden ven 23 
depots. 
Hij verklaarde toen dat dit de enige depots waren. 
Maar één depot, door hem aangeduid als 'depot nr. 82.', wilde 
hij niet prijs geven. 
Volgens de verklaringen van bevat dk depot 
varklaringen omtrent de verbindingen binnen de 
rechts-extremistiache organisatie waartoe behoorde. 

heeft nooit verklaringen omtrent de herkomst van de 
aangetroffen materialen willen eflaggen. 
dossier 3.0/4.39 

3. Oprichting rechts-extremistische groepflring 'Kampfgruppe 
Deutscher Sozia/isten' 

In juni 1982 richtten do rechts-extremisten 

1 in Keiheim de 'Kampfgruppe Deutscher 
Sozialisten- KDS' op. Deze groepering ziet zichzelf als de 
opvolgervan de op 21-7-1982verboden 'Volkssozialistische 
Bewegung Deutschlands- Partel der Arbeit VSBD-PdA'. 
(Zie JBT B2-8 en 82-9). 
Op 16-6-1982 werden door en in 
verscheidene plaataan pamfletten aangeplakt met een tegen 
buitenlanders gerichte tekst. 
Bij huiszoekingen bij bovengenoemde personen op 13-7-1982 
werd het volgende aangetroffen: 
- twee vlaggen met hakenkruizen; 

) 
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- foto's van uniformen met hakenkruizen, en vlaggen van de 
Ku-Kiux-Kian; 
- ontwerpen voor 'KDS-affiches' die ook voor do 'Kampfbund 
Nationale Sozialisten- KNS' en de 'Ku-Kiux-Kian' gebruikt 
kunnen worden. 

Achtergrond 
was, tot aan het verbod, lid van de VSBO-PdA en 

de jongerenorganisatie 'Junge Front'. 
Begin 1982 nam hij in Emden kontakt op mat 'Kampfbund 
Nationale Sozialioten - KNS', waarvan de oprichters 

en op oudejaarsavond 1981-1982 een 
aanslag pleegden op een overheldagebouw In Emden. 
De KNS beschouwt zichzelf als opvolger van de' Akiionstront 
Nationale Sozielisten - ANS' met als lelder de inmiddels 
gearresteerde I. 
(doss. 3.0/4.40} 

D. ltalluns tenorisme 

1. Rode Brigades 
•· Overval op Italiaanse /uchtmachtkszerrnt te Pomezia dd. 
19-8-1982 
Op 19-8-1982 omstreeks 03.00 uur heeft een commando van de . 
Rode Brigades in de Romeinse voorstad Pornazie een gewapende 
overval gepleegd op een wapendepot van de ltaliaanoe 
I uchtmacht. 
De overval werd uitgevoerd door tenminste 10 personen, onder 
wie drie vrouwen. 
De overvallers overmeesterden de twee wachtposten, drongen 
de kazerne binnen en zagen kens de negen op dat moment inde 
kazerne verblijvende militairen, door ze in de boeien te slaan, 
uit te schakelen. 
Bij de poging om de deur van het wapendepot te forceren, 
kwam de elarminstalletie in werking. Oe overvallers maakten 
zich uit de voeten met de volgende wapens: 
- 4 piotalen van het merk Beretta, kei. 9 mm, model 3, en 6 
magazijnen; 
- 11 machinepistolen, merk Beretts, kal. 9 mm met magazijnen 
en totaal 4705 petronen; 
- 4 machinegeweren. merk Safst 77; 
- 8 patronengordels met ieder 50 patronen. 
De daders vluchtten in drie auto'a. 
Kort na de overval werd de wapenroof bij een Romeins 
persagentechap geclaimd door een persoon die zei te spreken 
namens de Rode Brigades. In hetzelfde telafoontja werd 
medegedeeld det de wapens in het gehele land bij nieuwe 
acties zouden worden gebruikt. 
(dossiernr. 24.013.47) 

b. Overval op miliraim voertuigen in omgeving SaterriO op 
21J.8-1982 
Op 26-8-1982 omotreeke 15.00 uur hebben zes leden van de 
Rode Brigades in de omgeving van Salerno (Italië} een overval 
gepleegd op twee militaire voertuigen. 
Acht militairen die met de twee auto's op weg waren naar een 
in de buurt gelegen kazerneliepen in de omgeving van Salerno 
in een hinderlaag. De terroristen hadden de weg met twee 
pereonenauto's, aen Fiat 127 en een Fiat 131, geblokkeerd en 
dwongen de militairen hierdoor tot stoppen. Op het moment 
dat de zes terroristen bezig waren de militairen te ontwapenen 
passeerde er een politiepatrouille. 
De overveilers openden ogenblikkelijk het vuur. 
Bij de schietpartij kwam een politieman om het leven, terwijl 
meer agenten gewond raakten. 
Aan de zijde van de militairen liepen twee personen ernstige 
verwondingen op. 
De dadera ontkwamen met medeneming van zes 
machinegeweren en ongeveer 150 patronen. 
De Rode Brigades claimden de overval en kondigden in hetzelfde 
telafoontja nog meer acties aan, onder andere op 
televisieotetions. 
(d011siernr. 24.013.42} 
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21-1-1982 in Athene. Zeer waarschijnlijk betrof het leden van 
een door Iran geotaunde terroriotiache groepering. 
Hst doelwit van de groep werd niet bekend. De bij de 
gearresteerde Irakezen aangetroffen wapens en explosieven 
duiden echter wal op plannen tot gewelddadig optreden. 
Op 21-1-1982 werden In de haven van Piraeua drie Irakazen 
aangehouden, die op het punt stonden zich in te achepen met 
bestemming Cyprua. Dit naar aanlelding van de vandot van 
twee piatolen, munitie en een handgranaat, die verstopt waren 
In hun Marcedes met kenteken VD-5487. 

Het betrof de volgende personen: 

en 
ven Saoudiache nationaliteit. Nader onderzoek wess uit, dat zijn 
paspoort vals was en dat identiek is ean 

Lof 
'·Ook 

zijn paspoort bleekvals te zijn eri betrokkene werd geldentificeerd 
als. of 
en van Iraakse nationaliteit; 
- of in Irak en 
..,n Iraakse nationaliteit. Hij was de houder van een normaal 
.Jaspoort en was in het bezit van een verblijfsvergunning In 
Griekenland. 
Een ander onderzoek in de woning van· leverde de vondst 
op van acht valse paspoorten, waarvan vier Griekse, en een 
handgranaat Mk 2. T avena werden de volgende personen. die 
in de woning aanwezig waren, aangehouden om te worden 
gehoord over hun betrokkenheld bij deze affaire: 

identiek een 

Omdat geen bezwarende feiten over deze personen aan het 
~licht zijn gekomen werden zij op 27·1-1982 Griekenland uitgezet 
(hun visumtermijn was verlopen), en op hun 
verzoek naar Syriê, naar Finland. 
Bekend werd dat de Marcedes met het kenteken VD-5487 op 
4-1-1982 te Lauóanne (Zwitserland} was afgegeven ean 

(Saoudi-Arabiache netionaliteit), verblijf 
houdend in Hotel 'De la Post' te Lausanne. 
Uit het hotelregister bleek dat ·in de nacht van 4 op 5 
januari 1982 in het hotel had verbleven in gezelschap van een 
zekere ,), die in het hotel verbleef sedert 
30-12-1981. 

L bleek later Identiek te zijn aan 
,alles 

Een nader onderzoek leerde, dat sedert 29-12-1981 een zekere 
eveneens in dit 

hotel was ingeachreven. Omtrent de 3 bovengenoemden werd 
nog bekend dat zij goed Engels en frans spraken. 
Op 5-1-1982 verlieten de drie hierbovengenoemde personen 
het hotel, vermoedelijk mat bestemming ltaliê, daar op 11-1-1982 
de inreis van ., alias an , alias 

vanuit Italië via de Griekee grenspost Petras 
werd geconototeerd. 
Vernomen werd dat de gearresteerde Irakezen behoren tot een 
groep Irakezen van Iraanse oorsprong die na het uitbreken van 
de Iraaks-Iraanse oorlog naar Iran werden verdreven. 
In Iran zouden ze zich hebben aangesloten bij de.organlsatie 
'ALAMAL'. 'ALAMAL' is bekend als een Libanese 'pro-Khomeiny' 
groepering, die diverse aanslagen heeft gepleegd op pro~raakee 
personen en instellingen in Libanon. Eerst op 5-3-1982 werd de 
lraaksa ambassade te Helsinki door de finae autoriteiten op de 
hoogte gebracht van de arrestatie van 
De lraaksa consul werd toen verzocht om medewerking te 
verlenen omdat Interpol Finiend reeds meerdere malen 
tevergeefs informatie had gevraagd aan Interpol Irak over de 
gearresteerde, die door de Finnen werd geïdentificeerd ela 

, houder van een normaal 
Iraaks paapoort. 
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had na zijn arrestatie verklaard dat de koffer met 
explosievan het eigendom was van 
Tevena zou hebben verklaard geen onderhoud te 
weneen met de Iraakse consul in Helsinki. Deze concludeerde 
hieruit dat in opdracht van een terroristische 
organisatie activiteiten gericht tegen lraaksa belangen als 
ambassades en -pel'loneel. had moeten uitvoeren. 
Geconcludeerd meg worden dat door de arrestaties in 
Griekenland en Finland één of meerdere gewelddadige acties 
ven een door Iran gesteunde enti-lraakee organisatie werd 
voortcomen. 

verklaarde bij zijn arrestelle op 29-1-1982 dat hij tot 
het 'Koerdische Bevrijdingsfronr _behoorde. Zeer waarschijnlijk 
Is deze aandulding slechts gebruikt om de aandacht af te 
leiden, daar gewelddadigs acties van Koerdische organisaties 
onwaarschijnlijk zijn, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt 
voor de Turks-Koerdische PKK (Partya Karkoran Kurdisten). 
Totwelke organisatie genoemdeiratezen wel bahoren is 
nochtans niet duidelijk. Ook het behoren tot 'AL AMAL' ken een 
rookgordijn zijn. 
Niet uitgesloten wordt geacht dat de organisatie, waartoe 
bovenstaande Irakezen behoren, in de toekomst meer aanslagen, 
waarschijnlijk contra Iraakse doelen. zal trachten uit te voeren. 
(dossier: 19.0/9.7} 

B • .Armeens te.-ome 
1. Commando Khirmian Heyzich richt bloedbad un op vliegveld 
van Ankara (Esenboga) op Hl-19821 (Claim: ASALAI op -
7.8.1982 

Toedracht 

Op Hl-1982 omstreeke 15.55 uur brachten twee mannen, die 
luid schreeuwend te kennen geven dat zij tot de organisatie 
A SALA behoorden, in de vertrekhal ven het vliegveld Esenboga 
nabij Ankara een handgranaat tot ontploffing. Direct hierop 
begon het tweetel in het wilde weg te schieten op de aanwezige 
passagiers, meeot gastarbeider•, die juiot afscheid namen van 
familie en kennisaen en op het punt stonden in te checken voor 
de Lufthansa-vlucht LH 323 naar München en Frankfurt. 
De achietpartij koatte acht mensen het laven terwijl 83 personen 
gewond raakten. 
Van de doden hadden zeo personen de Turksa, één persoon de 
Duitse en één pereoon de Amerikeensa nationaliteit. 
Al bij het begin van da aktie raakte een van de daders gewond 
door een schot ven een veiligheidsagent. 
De tweede terroriot slaagde er echter In het reetaurent van het 
vliegveld binnen te dringen en nam aldaar ongeveer twintig 
personen in gijzeling, waarop het restaurant werd omsingeld 
door politie en militairen. Niettegenstaande het feit dat de 
terrorist bij de bestorming ven het reotaurant door de polltie 
een handgranaat tot ontploffing bracht en van zijn 
machinepistool gebruik maakte slaagde men erin de terroriot 
uit te schakelen. 
In het vuurgevecht werd de man gedood. 
Beide terroristen hadden geen identiteitspapieren in hun bezit. 
De gewonde terrorist verklaarde 

te zijn en gaf aan dat de gedode terrorlot 
zou heten. Vastgeoteld werd det de gewonde terrorist 

op 27-7-1982 per vliegtuig van Damascus naar latanbul reiode 
met eon paspoort nr. 346243 afgegeven door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken van Egypte op naam van 
Dit paspoort bleek vals te zijn. 
De gedode man werd geïdentificeerd als zijnde 

Wapens. 

Bij het misdrijf werden de volgende wapens gebruikt. 

1. Pistool-mitrailleur 
Merk WZ 83, pools fabrikaat, nr. MS 7281 type Makerov, 
kal. 9mm. 
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2. Pistool-mitrailleur 
Merk Wz 63, pools fabrikaat nr. MS 7299 type Makarov, 
ka1.9mm. 

Granaten 
De daders maakten gebruik van drie verdedigingagranaten van 
het merk UZRUM. 

Andere bij de aanval gebruikte m11ter/11len 
Een plastic zak met op één zijde arabisch schrift en op de 
andere zijde de tekst 'First Branche Mazara PH 2 NO Branch 
Mamaura Mrtyjeh, str, PH'. In de zak bevond zich een vijf 
liter-fles met een brandbare vloelstof boetaande uit petroleum 
en oHjfolie. 

Claim 
In anonieme telefoontjes aan persegentschappen in Athene en 
Beiroet verklaarde een men, die zei te spreken namens ASALA, 
dat de actie die als naam 'operatie Erzerum' droeg, het werk 
wu van hetzelfmoordcommando 'Khirmian Hayzfçk'. Khlrmian 
Hayzlck was een Armeense geestelijke leider, die aan het eind 
van de 19e eeuw het lelderschap op zich nam van de opstand 
tegen de Turken. 
Hij was vooral actlef In de plaats Erzerum. 
In een andere verklaring die ASALA tijdens de actie uitgaf in 
Beiroet, stond dat do V.S., Canada, Fronkrijl<. Groot-Brittanill, 
Zwitserland en z-den zeven dagen de tijd kregen om 85 
ASALA-Ieden vrij te laten, die ten onrechte gevangen zouden 
zitten op beschuldigingen van eteun aan ASALA en de Armeense 
zaak. Men liet varder weten dat de luchthaven gekozen was 
omdat de 'huurlingen van het Noordatlantisch 
Bondgenootschap' die gebruikten als bruggehoofd naar 
NAVO-bases in het zogeheten bszetArmenii. ASALA dreigde 
met acties in de genoemde landen als haar eis niet zou worden 
ingewilligd. 

Achtergrond 

KLM 
Op de dag van de aanslag kwam er een melding binnen over 
een op handen zijnde kaping van het KLM toeatel, dat de vlucht 
KL 543 Amsterdam-IS'Ianbul uitvoerde. Deze machine was 
getand in lstanbul en onder nummer KL 544 weer opgestegen 
richting Ankara. Via de Lufthansa werd het bericht van de 
aarullag doorgagaven aan het nog in de lucht zijnde toestel, 
wa~<OP dit terugkeerde naar lstanbul. Later is het toestel zonder 
problemen in Ankara aangekomen. 

Motief 
Omtrent het motief van de door het Armeense commando 
uitgevoerde actie zijn divel'lle theoriei!n ontwikkeld. 
Mogelijk was de actiegericht op het kapen van het KLM toestel 
om met deze kaping de vrijlating van de In Rotterdam 
gearresteerde dader van de mlolukte aanslag op de Turl<se 
consul te b-rketelligen. Een verklaring van ASALA dat er op 
de luchthaven Esen boga een tweede Armeene commando 
a.anwezig zou zljn g-est varsterkt deze theorie, die aanvankelijk 
door de berichten dat de gewonde een neef zou zijn 
ven de In Rotterdam gearnsateerde goed onderbouwd 
leek. Latere berichten van de Turl<se autoriteiten tonen aan dat 
er van deze familierelatie geen sprake la. 

Verbod 
De militaire regering van Turkije heeft een decreet uitgevaardigd 
det de media verbiedt val'lllag te doen van het ondenoek dat de 
politie instelt naar de toedracht van de terroristische actie. Hat 
verbod volgde op een verschijningsverbod van niet aangegeven 
duurvan het onafhankelijke dagblad 'GONES' (De Zon). Het 
blad had de basehuldiging geuit dat Syrië en de Palestijnen van 
de in Damascua gehuisveste PFLP achter de aanslag op de 
luchthaven hadden gestaan. 
Mldden juni meldde het Turkse dagblad 'MIIIiyet' dat lsraëlieche 
bronnen hadden bevestigd dat in Palestijnse kampen die door 

l 
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lsralllln Libanon zijn bezet ook Turkse en Armeense terroristen 
zouden zijn gevangen genomen. Even later verklaarde de chef 
van de afdeling Turkse aangelegenheden van het loraëlioche 
ministerie van Buitenlandse Zaken, , dat lsraël 
Turldje alle informatie over in Libanon aangehouden Turkse en 
Armeen~& terroriaten zal verstrekken. 

I 
Volgene zou een lid van de Russische ambassade te 
Beiroet de coördinatie- en verbindingsman tussen de PLO en 
ASALAzîjn. 
Armeense groeperingen in Athene zien de aanslag In Ankara 
als een begin van een serie zelfmoordacties. 
ASALA kon vermoeden dat de Libanese christelijke leider 

de paramilitaire Armeense groepen, ook al bidden zij 
tot deze~de god els hij deed, niet In Belroet duldde. 
De dood van dd. 14-8-1982 maakt de toestand In 
Libanon voor de Armeniërs niet overzichtelijker. 

Represol/les 
De ongeveer dartigduizend In Turkije wonende Armeniërs 
vrezen represailles van Turkse zijde. 
'Het uur van de vergelding is aangebroken' schreef het dagbied 
Terc:üman. De populaire 'Hurriyet' schreef als bijschrift onder 
de foto ven de gedode dader 'Zie hier. dat is het einde van deze 
honden'. • 
Kort na de teraardebestelling van de ze& Turkse slachtoffers van I 
de aanslag werd er een Armeense kerk geplunderd. 
Niet alleen de Turken uitten hun ongenoegen over de aanslag 
doch ook In Turkije wonende Armeniêrs gaven blijk van hun 
ongenoegen over de aanslag. De in Istanboel wonende Armeniêr 

stak op het Taksimplein in letanboel uit protest 
tegen de aanslag van ASALA op Esenboga zichze~ In bl'llnd. 
De Armaense patriarch in Istanboel 
verklaarde In deze daad een bewijs van het onbehagen van de 
Turl<se Armenlel'll over de gepleegde aanslag te zien. 

Veroordeling 
Op 7-9-1982 werd door de bijzondere rechtbank te 
Ankara voor zijn aandeel in de aanstag op de luchthaven 
Esenboga ter dood veroordeeld. Het oordeel moet nog 
bekrachtigd worden door het hoog militair gerechtshof aismede 
dient het nog geratificeerd te worden door da raadgevende 
vergadering en de nationale veiligheidsraad van Turldje. 
In de Turkae pers -rd uitvoerig op het proces contra 
ingegaan. Tijdens het proces heeft zijn daad bakend 
en over het gebeuren zijn spijt batuigd. 
In zijn verklaring gel hiJ onder meer aan dat hij door de Armeenoe 
terroristische organisatie ASALA tijdens zijn training In de 
omgaving van Beiroet aan een heraanspoeling onderworpan 
werd en dat hij hierdoor een volledig vale beeld had gekregen 
van de Turken in ralatle tot het lot van zijn volk. rlap 
zijn volk op zich van terroristische deden te onthouden. Met 
betrekking tot zijn verklaringen is het opmerkelijk dat hij, toen 
hij na de aanslag gewond werd afgevoerd zou hebbon geroepen 
dat het hem speet dat er niet nog meer mensen waren 
omgekomen. 
(Dosalsr 25.2/44.17) 

2. Aanslag op Turkse diplomaat te Burgas (Bu/g11rije) op 
9-9·1982. (Claim: 'JustJee Commando's for rha Armenfan 
GeiiOCide') 

Op 9-9-1982 la In de Bulgaarse havenatad Burgas de 43-jorige 
admlniatratiave attaché van het Turk&e consulaat, 

• door naar verluidt twee on bokende mannen 
doodgescho«en. 
Het etoffelljk overschot -rd op enige afatend van zijn woning 
aangatrof!en. 
Op het lijk zou men een briefje. waaruit blijkt dat 
werd omgebracht door een gevechtseenheid van de JCAG 
jJustice Commando's for the Armenion Genocide), hebbon 
aangetroffen. 
In anonieme telefoontjes aan persegentschappen in Athene en 
Beiroet werd de verantwoordelijkheid voor de aanslag door de 
JCAG opgeëist. 
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Volgens een verkl.,ing van een lid van de Turl<se ambassade te 
Sofia aan het persbureau 'Analolian News Agency' werd 

doodgeschoten door een gemaskerde man en 
werden bij het lijk het moordwapen en zealega hulzen gevonden. 

waa het afgelopen jaar op de poet Burgas geplaatst. 
Voor daze plaatoing was hij echteraanvolgens werkzaam 
geweest in Keulen. Damascus en Straatsburg. 
Zijn echtgenote is als sacretareasa werkzaam op de 
Turkse ambassade te Sofia. 
Het echtpaar had t-e kinderen. 
Vorig jaar was Burgaa het toneel van een door 
links-extremistische Turken uitgevoerde vliegtuigkaping. 
Het loeatel -nd gekaapt, terwijl het een binnenland oe vlucht 
uitvoerde. De gezagvoerder -rd gedwongen koers te zetten 
naar Bulgarije. 
De kapars dreigden vijf Amerikaanse bankiers te zullen doden 
als de Turkse regering niet een aantal gedetineerden in vrijheld 
zou stellen. De Bulgaarse autoriteiten maakten een einde aan 
de kaping. 
!Zie JBT 81-07 tm 8!-10.) 
(Dossier: 26.2/48.2 

C. Dulb terrorlam• 
\- Rote ArmH Fraktion 

s Boma•nslsg Amerika11nse luchtm11chtbsBis te Rsmstein {Did) 
dd. 31-8-1981. Gerechtelijk onderzoekcontra 

zie: J.BT 81-12, Btl 82. 

Toedracht 
Op6-5-1982werd in Malnz-Mombach een BMW 520, 
donkerrood-metallic, kenteken MR-KM 526, aangetroffen. Bij 
een eerste onderzoek werd vastgesteld dat de kentekenplaten 

• van kunststof waren. De auto vertoonde aen de linker-voorkant 
aanzienlijke schede en bleek sedert september 1981 daar te 
hebbon geetaan en niet van zijn plaats geweest te zijn. 

·Kenteken 
Onderzoek naar de houder van het kenteken wees u~ det het 
kanteken MR-KM 526 was afgegeven in Marburg voor een 
donkerbtau- Ford Granada. Deze auto werd op 111·11-1981 
ukg&schraven en later door een ve.-rldngsbsdrljf In Polhelm 
tot schroot vermalen. 
De BMW werd veiliggesteld daar er aanwijzingen waren dat dit 
voertuig gebruikt werd bij de aanslag op de militaire basis 
Rematein dd. 31-8-1981. 
Aan de hand van het chassis-nummer bleek dot de auto in de 
,acht van 22-5-19811n Darmetadt was gestolen. 
,'t de auto werden vingerafdrukten gevonden van 

tegen wie op 11-6-1982 een gerechtelijk 
onderzoek Is geetert wegens verdenking van lidmaatschap 
van een terroristische groepering. 

Achtel"!lrond lngrid Jakobsmaler 

behoort sedert 1975101 de terroristische scène. Zij hielp 
RAF-leden en sloot zich vermoedelijk in 1977 aan bij de Antifa 
Berlijn. Op &-11-1978 nam zij samen met 
(5-12-1953tot 27-6-1980), (16-4·19541, 

r (ngo.) en anderen deel aan de bezetting van het 
persbureau OPA in Frankfurt. Hiervoor werd zij op 26-6-1979 tot 
10 maanden voorwaardelijk veroordeeld. 
In een conspiratieva-woning aan de Augustastrasse 28 te 
Düsaeldorf -rd op een echrift een vingereldruk van haar 
gevonden. 
Ha! is niet bekend waar zij de laatste 2'1• jaar heeft verbleven. 

Conclusie 
De in de BMW gevonden vingerafdrukken wijzen erop dat 

mat de daders van de aanslag te Ramstein in 
contact etaat. Op grond van de tot nu toe bekende contacten 
met RAF-leden, wordt verondersteld dat zij zich intussen bij de 
harde kern van de RAF heeft aangesloten. 
(dossier: 21-1/21-15} 
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Z. ZalfmoOrd van rechrse><rrem/sr 

Toedntchr 
In de late avonduren van 2-8-1982 meende de rechts--extremist 

/Zwitserland, zijn politieke Inzichten te moeten tonen 
door het schieten. vanaf het balkon van zijn flat. op toevallige 
passanten. 
Niemand raakte echter gewond. 
Voordat de gealarmeerde polltie ter plaatse verscheen, verliet 
hij zijn woning en drong de in hoUelfde Hetgebouw gevestigde 
sauna-club binnen en bedreigde de daar aan-zlge personen. 
Terwijl de politie het gebouw op de aanwezigheid van de 
schutter doorzocht, hoorde men een geweerschot. 
Kort hierop werd dood aangetroffen in een grasperkje 
bij het flatgebouw. 
Hij had zich met een jachtgeweer in de mond geschotun. 
Hij was bewapend met een gas pistool, een jacht-geweer on een 
ander geweer en geldeed in een soort nazi-uniform. 
Op zijn mouw droeg hij een band waarop een hakenkNis was 
afgebeeld. 
In zijn woning werden ondermeer munitie van verschillend 
katiber, handgranaten. een geweer. een vlag met een hakenkruis 
en NPD-stîckers met de tekat 'Ausllnderstopp' aangatroflen. 

Achtergrond 
-d bekend in de periode 1978- juli 1979 wegens 

het plegen van misdrijven met een rechts-extremistische aard. 
Tegen hem werden meermalen onderzoeken ingesteld wegens 
belediging (anti-semitistische leuzen), het verdelen van 
pamfletten, bedrelging en hot toebrengen van lichamelijk letsel. 
HIJ onderhield verbindingen met de reehts-extremistilcha 
groeperingen 'Aktionafront Nailonale Sozlalîaten' (ANS) en de 
inmiddels verboden 'Wehrsportgruppe HOFFMANN'. 
In een kort tijdsboslek is dit de tweede kaar dat een 
rechts-extremist na een korts schietpartij zichzelf van het leven 
barooft 
- Op 24--6--1982 pleegde de rechts-extremist in 
Naurnbsrg zelfmoord, nadat hij in een café en op etraat drie 
buitenlandel'll doodgeschDien en drie anderen verwond had. 
Hij maakte deel uil van de 'Volkssozialistlsche Bawegung 
Deutschland. vsao·. (Zie JBT 82-681. 
- tegen wte een gerechtelijk 
onderzoek was ing8111eld wegens het oprlch Ion van een 
teJTorlstîsche grooperlng, maakte op 21-11-1981 in de 
gevangenis Lünaburg door ophanging een eind aan zijn leven. 
(Zie elders). 
- Op 6-12-t981 schoot zîchzeH dood 
in Marklohe. Hij droeg bij zijn zelfmoord naaet een uniform een 
zelfgemaakte SS.pat. Hij was de leider van de vijf leden tellande 
jeugdgroep die zich de 'Wiking-Jugend' noemde. 
- Op 26-1-1982 pleegde 
ze~moord. Bij een doorzoeking in zijn kamer in de ouderiijke 
woning te Kandal werden wapena vallîggasteld. 
Uit schriftelijke bswijoatukkan blijkt dat hij de 'Wehl'llportgruppe 
FALKE' wilde oprichten. 

Achtergronden wn 
kwam in 1959 vanuit da DDR naar de BRD. In 1976 

werd hij er van verdacht met enige enderen het z.g. 'Heus der 
Jugend' te Lüneburg binnengedrongen te zijn en hier traangas 
verspreid te hebben. 
Op 3t-12-1978 vond er In de woning van een lid van de 
'Bun~~~ Heimattr'I'Br '''gend' fBH !) g•o••md 

een door brand gevolgde ontploffing plaats. Bij de 
huiszoeking -rd vastgesteld dat kennelijk een bom 
wilde fabriceren. 
In de woning werden 27 gademont-de bommen gevonden en 
32 hiervoor bastemde ontstekers. O.a. werd er een foto 
velliggesteld waarop een auto was afgebeeld waarvan 
de eigenaar bleekte zijn. 
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